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Kansen voor ongewervelden in 
herstelde beekdalen



Beek- en rivierdalen zijn het landschapstype met de hoogste 

biodiversiteit (Petts 1997) 

Beekdalen als hotspots voor biodiversiteit

Naast specialisten komt er een combinatie van soorten van 

andere habitats voor, geconcentreerd op een relatief klein 

oppervlak



Waarom komen in natuurlijke beekdalen zo veel soorten voor?

Soorten gebruiken 

meerdere habitats

tijdens hun 

levenscyclus

Larve + pop (10 maanden)

Adulte kokerjuffer (1 maand)

Beekdalen als hotspots voor biodiversiteit

Beekdal bevat grote habitatdiversiteit op relatief kleine afstand

Ei
(sept-okt)
Ei (2 weken)



1. Natuurlijke gradiënten

zorgen voor variatie in 

milieufactorenhoog/droog

laag/nat

Waar komt deze diversiteit aan habitats vandaan?

3. Productiviteit is 

voldoende hoog

Verder dragen bij:

4. Connectiviteit zorgt 

voor aanvoer soorten
Sabo et al., 2005

Beekdalen als hotspots voor biodiversiteit

2. (Over)stroming zorgt 

voor dynamiek, waardoor 

continu verschillende 

successiestadia aanwezig 

blijvenDYNAMISCH

STABIEL



Degradatie van beekdalhabitats

Ontstaan ‘harde’ overgang 

water en land: normalisering, 

kanalisering, insnijding, 

verdroging.

Homogenisering structuur:

- wegvallen dynamiek

- eutrofiëring 

Landgebruik: geen ruimte voor de beek



Holmers

Herstel d.m.v. grootschalige herinrichting

Herstel slenk 

op voormalige 

landbouwgrond



Zandsuppletie Leuvenumse beek

Herstel via kleinschalige maatregelen

Herstel nat-

droog 

gradiënt door 

beekbodem 

te verhogen



Ecologische respons herstel: welke indicatoren?

Veel semi-terrestrische groepen bruikbaar, maar vooral gebrek 

aan (toegankelijke) determinatieliteratuur is beperkend 

1. Terrestrisch

Dagvlinders

Sprinkhanen

...
2. Semi-terrestrisch

Loopkevers

Spinnen

Zweefvliegen

...
Aquatisch

Kokerjuffers

Haften

... 

Aquatische fauna blijkt niet de beste indicator voor veranderingen 

in het beekdal (Hering et al., 2015)



Loopkevers als beekdalbrede indicatoren

Stoffen

nutriënten via 

voedsel

indirect via 

vegetatiestructuurHydrologie

inundatie

vocht 

Morfologie 

korrelgrootte

oevervorm

Microklimaat (via vegetatiestructuur)

licht

temperatuur

1. Reageren langs gradiënten van milieufactoren

2. Soortenrijk en in hoge dichtheden

3. Veel mobiele soorten, waardoor snelle kolonisatie kan 

optreden (o.a. Desender, 2000; Rainio & Niemela, 2003)



Waar zijn semi-terrestrische ongewervelden te 

vinden?

Vochtminnend, tussen hoog- en laagwaterlijn

Oeversoorten

zandbanken

steilrandjes

slib-banken

Moerassoorten

moerasvegetatie

broekbosmossen



Gestandaardiseerde bemonstering

Vangseries met potvallen, eventueel aangevuld met 

handvangsten

Hoe te verzamelen



Meten aan effecten van beekdalbreed herstel

Twee case-studies:

1. Beekherstel Drenthe

2. Effecten van zandsuppletie in de Leuvenumse beek

Het gebruik van semi-terrestrische ongewervelden als 

indicatoren van beekherstel is in opkomst



Hersteld traject Bovenstrooms
controle traject

Amerdiep

Omvorming landbouwgebied

naar doorstroommoeras

2000

Geeserstroom

Herprofilering naar moerasbeek

2005-2006

Peizerdiep

Herprofilering naar beek

met tweefasenprofiel

2012-2014

Case studie 1: Beekdalbreed herstel Drenthe



Case studie 1: Beekdalbreed herstel Drenthe

Meer specialisten in herstelde trajecten



Case studie 2: Leuvenumse beek

Ingesneden, 

gekanaliseerd

‘harde’ overgang nat-

droog

Overstromingszone 

alleen nat tijdens 

afvoerpieken

Beekmoeras

nat tijdens afvoerpieken, 

vochtig tijdens droge 

periode



Vernatting leidt tot verandering fauna

Individuen

Soorten



Stimuleert vernatting beekdal biodiversiteit?

Biodiversiteit in landschappen met duidelijke 

randen/overgangen (‘ecotones’) wordt uitgedrukt in drie 

onderdelen 

Alfa-diversiteit = het aantal soorten in een habitat 

ABC

= 3 

ABDE

= 4

Beta-div. = het verschil in soortensamenstelling 

tussen twee habitats

3

Gamma-div. = de totale soortenrijkdom van de habitats

samen 5



Vernatting beekdal stimuleert biodiversiteit

16

18

20Beta =

Alle soorten totale rijkdom: 31Gamma =

18 1618Alfa =

Ingesneden Vernatte oevers Beekmoeras

Ieder traject heeft eigen soorten, samen hoge soortenrijkdom



Vernatting beekdal stimuleert biodiversiteit

1

4

5Beta =

Specialisten totale rijkdom 6Gamma =

3 52Alfa =

Ingesneden Vernatte oevers Beekmoeras

Alleen beekmoeras zorgt voor toename specialisten



Conclusies

Het creëren van permanent natte omstandigheden, het 

‘beekmoeras’ lijkt de meeste biodiversiteitswinst op te leveren  

Semi-terrestrische ongewervelden zijn indicatief voor 

beekdalherstel

Effectiviteit beekherstel meten op de oever in plaats van in de 

beek blijkt kansrijk!



Met dank aan

http://www.vallei-veluwe.nl/

